
 
 

 
 

 
 
 

LĒMUMS 
                                               Ilūkstē      

 
2017.gada 27.decembrī                                                                                 Nr. 425 

                                                                                        prot. Nr.19, 1.§   
 
Par atbalstu projektam “Degradēto rūpniecisko teritoriju re ģenerācija Daugavpils pilsētas un 

Ilūkstes novada teritorijās II kārta” 
 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu, likuma “Par pašvaldību 
budžetiem” 30.pantu, Ilūkstes novada attīstības programmas 2013.-2019.gadam Rīcības un investīciju 
plānu, Ministru kabineta 2015.gada 10.novembra noteikumiem Nr.645 “Darbības programmas "Izaugsme un 
nodarbinātība" 5.6.2. specifiskā atbalsta mērķa "Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas 
atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām" īstenošanas noteikumi”, ņemot vērā attīstības un 
uzņēmējdarbības komitejas 27.12.2017. atzinumu (prot.15, 1.A.§), ar 12 balsīm PAR (Stefans 
Rāzna, Maigurs Krievāns, Jānis Krievāns, Vitolds Kveders, Jāzeps Mačuks, Dainis Millers, Artis 
Simanovičs, Dace Stalidzāne, Kristaps Averjanovs, Irēna Kūliņa, Andis Ķīsis, Viktors Jasiņavičs), 
PRET – nav, ATTURAS – nav, novada dome nolēma: 

1. Atbalstīt projekta „Degradēto rūpniecisko teritoriju re ģenerācija Daugavpils pilsētas un 

Ilūkstes novada teritorijās II kārta”  iesnieguma sagatavošanu un iesniegšanu 5.6.2. specifiskā 

atbalsta mērķa "Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību 

integrētajām attīstības programmām" īstenošanas noteikumi” trešās projektu iesniegumu atlases 

kārtas ietvaros. 

2. Nodrošināt līdzfinansējumu un priekšfinansējumu projekta īstenošanai saskaņā ar projekta 
īstenošanas nosacījumiem, no pašvaldības budžeta līdzekļiem un aizņemtajiem līdzekļiem.  

3. Parakstīt sadarbības līgumu ar Daugavpils pilsētas domi. 

4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Ilūkstes novada pašvaldības izpilddirektora p.i. R.Līcim. 

 
Pielikumā: Projekta “Degradēto rūpniecisko teritoriju reģenerācija Daugavpils pilsētas un          

Ilūkstes novada teritorijās II kārta” apraksts. 
     
 

Domes priekšsēdētājs                                                                   Stefans Rāzna 



Pielikums 
Ilūkstes novada domes 

2017.gada 27.decembra 
lēmumam Nr.425  

 
Projekta „Degradēto rūpniecisko teritoriju re ģenerācija Daugavpils pilsētas un Ilūkstes 

novada teritorij ās II kārta “ apraksts 

Projekta pieteicējs: Daugavpils pilsētas dome, sadarbības partneris: Ilūkstes novada 
pašvaldība 

Projekta ilgums: 18 mēneši no vienošanās par projekta īstenošanu noslēgšanas brīža 

Projekta mērķis: 

Daugavpils pilsētas un Ilūkstes novada industriālo teritoriju 
revitalizācija, veicot publiskās infrastruktūras sakārtošanu, tādējādi 
veicinot pilsētas un novada teritoriālo izaugsmi un jaunu darba vietu 
radīšanu. 

Projekta izmaksas: 

Projekta kopējās izmaksas EUR 5 564 303,28, no tiem:  
Daugavpils pilsētas daļa - EUR 3 155 283,28  
Ilūkstes novada daļa – EUR 2 409 020,00 
ERAF finansējums 85% 
Daugavpils pilsētas domes un Ilūkstes novada pašvaldības 
līdzfinansējums 10,5% 
Valsts budžeta dotācija 4,5% 

Projekta galvenās 
aktivit ātes: 

1. Pamatojošās tehniskās dokumentācijas izstrāde, t.sk. 
būvekspertīzes veikšana; 

2. Daugavpils pilsētas Čerepovas rūpnieciskās teritorijas 
publiskās infrastruktūras sakārtošanas II kārta:  

 Publiskās infrastruktūras sakārtošana Siguldas ielas 
rajonā, Daugavpilī; 

 Piebraucamā ceļa un stāvlaukuma pārbūve Marijas ielā, 
Daugavpilī; 

 Stāvvietu, ietvju pārbūve Valkas ielas rajonā, Daugavpilī; 
 Stiklu ielas krustojuma ar Jelgavas ielu atjaunošana, Stiklu 

ielas krustojuma ar Dunduru ielu atjaunošana un Stiklu 
ielas atjaunošana posmā no Jelgavas ielas līdz Dunduru 
ielai, Daugavpilī. 

3. Būvniecības darbi Ilūkstes pilsētas bijušās “Putnu fermas” 
degradētās teritorijas attīstīšanai par ražošanas zonu: 

 Publiskās infrastruktūras – “Mežlīču” pievadceļa 
atjaunošana ar ceļa atzaru izbūvi; divu šķembu laukumu 
izbūve; betona laukuma izbūve, grausta demontāžas un 
teritorijas attīrīšanas darbi; ārējā apgaismojuma 
uzstādīšana ceļa brauktuves malās; 

4. Autoruzraudzības pakalpojumu sniegšana saskaņā ar spēkā 
esošajiem LR būvnormatīviem; 

5. Būvuzraudzības pakalpojumu sniegšana saskaņā ar spēkā 
esošajiem LR būvnormatīviem; 

6. Projekta vadība; 
7. Projekta publicitāte.  



Kopējais 
sasniedzamais 
rezultāts: 

Revitalizēta degradēta teritorija 4,46 ha platībā, rādītās ap 124 
jaunas darbavietas un piesaistītās privātās investīcijas 
5 515 891,00 eiro apmērā 

Projekta īstenošanas 
vieta: 

Čerepovas rūpnieciskā teritorija Daugavpils pilsētā / Ilūkstes 
pilsētas bijušās “Putnu fermas” degradētā teritorija 

 

Domes priekšsēdētājs                                                                   Stefans Rāzna 

 


